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Evolúcia človeka

Čo sme jedli a robili pred 2.5 miliónmi rokov?



Máte dva základné problémy

(1.) buď sa potrava  
    ťažko zháňa, 
(2.) alebo sa ťažko  
    konzumuje 



nemáte silu ani rýchlosť 
ako typický mäsožravec

už vôbec nemáte 
špecializovaný tráviaci 
trakt ako bylinožravec 

Aby to nebolo málo, máte ešte 
závažnejší problém



"neprežije najsilnejší, ani 
ten najinteligentnejší ale 
práve ten, kto sa čo 
najskôr adaptuje na 
svoje prostredie." 

Charles Darvin



Kľúčové body zlomu v evolúcii

Pred 1.6 milióna rokov Pred 10.000 rokmi



Evolučný náskok vďaka mozgu

Mozog a telo ako výsledok 2,5 miliónov 
rokov dlhej adaptácie na výživu a prostredie



Nemá význam hovoriť 
o modernej výžive 
a životospráve, pokiaľ  
sa na ne nepozeráme 
cez stravovanie a život 
človeka homo za jeho 
celú históriu 
existencie. 



Čo vám nikto neposkytne



Čo získate aj keď to nechcete

Zákony prírody však platia bez 
ohľadu na to, či ich poznáte, 

rešpektujete, dodržiavate 
uznávate, alebo aj nie. 



Kto vlastne ste?
Telo ako dôkaz (ne)poriadku v hlave

Čím “kŕmiš” svoju hlavu ty?



Ako merať zdravie a vitalitu?
množstvom podkožného tuku
zdravotným stavom 
stavom kondície
množstvom fyzickej energie
výškou emočnej, mentálnej a 
psychickej energie



Energetické levely 
a ľudský potenciál
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Ako si zabezpečiť zdravie

Zdravie a dlhovekosť sú ovplyvnené 
množstvom tuku alebo cukru, ktoré 
bunky spaľujú počas svojho života.

Aké palivo
 používajú vaše bunky?



Nie ústa a žalúdok, ale bunku 
konzumujú potravu, ktorú zjeme
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=

VS



Vaša armáda riadená hormónmi

Armáda buniek

Elitné jednotky  
imunita

Generál - leptin

Generálporučík - inzulín

Ostatné hormóny - dôstojníci

Riadiace 
stredisko - mozog



Až 80 ton potravy dole krkom?

Čoho zjete najmenej

Čoho zjeme viac

Čoho zjete najviac

Koľko čoho zjete za jeden rok?
Podľa toho bude vyzerať aj vaše telo



95% potravín v 4 skupinách

Bielkoviny Tuky

Nízko 
koncentrované 

sacharidy

Vysoko 
koncentrované 

sacharidy



Najdôležitejší výživový princíp

Slow Food 



Pomer základných živín

Nadváha a obezita Optimálna hmotnosť



Pitný režim nezanedbávaj
Nie je to voľba, ale povinnosť... si smädný?



Naše projekty

a ďalšie...



• Týždenný newsletter

• Denné tipy na celý rok

• Najvýživnejší BLOG na internete

• Bezplatné mini publikácie

www.vladozlatos.com

http://www.vladozlatos.com
http://www.vladozlatos.com


Gamifikácia ľudského 
potenciálu v reálnom svete

Možno priestor pre spoluprácu?

Software 
& Hardware 
UPDATES



Všetko najlepšie


